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     A COLETÂNEA MP NORTE

Considerando que a produção do conhecimento deve ser compartilhada, a produção
desta coletânea “Cadernos do Mestrado Prof issional em Ensino em Ciências da Saú-

de para a Região Norte do Brasil – Cadernos MP Norte” se justif ica a partir da compreensão
de que os conhecimentos adquiridos e atividades realizadas nessa experiência educacional
podem ser socializadas com outros prof issionais tanto da área da saúde como da área de
educação, no sentido de contribuir com a divulgação da importância da produção de co-
nhecimento científ ico articulado às práticas prof issionais dos mestrandos.

Por outro lado, a publicação destas atividades desenvolvidas nos Módulos, atende aos
objetivos principais do Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde do Centro
de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde – CEDESS da Universidade Federal de
São Paulo, que são reflexão sobre a prática de ensino no contexto da educação superior,
focalizando a especif icidade da área da saúde, o desenvolvimento de estratégias de forma-
ção e desenvolvimento docente de maneira contínua e sistemática e a discussão de diferen-
tes estratégias metodológicas e práticas avaliativas para o processo de ensino e aprendiza-
gem.

Especif icamente nessa turma de mestrado direcionado à Região Norte do Brasil, o tra-
balho com professores das Universidades públicas e com preceptores dos Serviços de Saúde
constituiu uma experiência singular de reflexão sobre as práticas de educação e saúde, espe-
cialmente daquelas relacionadas com a articulação universidade-serviços, bem como a pro-
dução de conhecimentos sobre as mesmas e a proposição de produtos de intervenção na
busca de aprimoramento da formação de prof issionais de saúde melhor preparados para a
consolidação do nosso Sistema Único de Saúde.

Neste sentido, esta Coletânea compreende oito Cadernos assim distribuídos:

Caderno 1 – Introdutório

Caderno 2 – Ensino em Ciências da Saúde, Planejamento e Currículo

Caderno 3 - Metodologia da Pesquisa

Caderno 4 – Aprendizagem e Interdisciplinaridade na Formação em Saúde

Caderno 5 – Práticas Educativas em Saúde

Caderno 6 – Avaliação: processos e modelos

Caderno 7 – Políticas de Saúde e Educação

Caderno 8 – GEPPRA
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1. APRESENTAÇÃO

O objetivo deste Caderno é apresentar as principais questões relacionadas a temática
APRENDIZAGEM E INTERDISCIPLINARIDADE NA SAÚDE, discutidas no ambi-
ente virtual no período de 23 de maio a 23 de junho de 2011, e f inalizando com o

Encontro Presencial, sob a responsabilidade das professoras Dra. Sylvia Helena Batista e
Dra. Rosana Aparecida Salvador Rossit, realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2011, na Uni-
versidade Federal do Acre, cidade de Rio Branco, estado do Acre.

Para organização deste Caderno, além das professoras responsáveis pelo módulo, a tutora
do estado do Acre professora Dra. Alderlândia Maciel e os mestrandos Alexsandra Costa, Amanda
Caroline Amorim, Ana Flávia Nobre, Cristiano Regis e Katiúscia Aguiar, também contribuíram
para a sistematização das narrativas apresentadas na referida Coletânea.

Sendo assim, o referido Caderno está estruturado da seguinte forma: apresentação,
justif icativa, programa e cronograma do Módulo analisado, narrativas de ensino e apren-
dizagem, que se constituem nas atividades realizadas nos distintos períodos dos Fóruns,
quais sejam, pré, durante e pós encontro presencial, considerações f inais e referências
bibliográf icas.
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2. JUSTIFICATIVA

A temática “Aprendizagem e Interdisciplinaridade na Saúde” possibilitou discutir e anali-
sar as diferentes concepções de aprendizagem e interdisciplinaridade, suas implica-
ções e relações para/com o ensino da saúde, buscando compreender o processo

curricular que as permeiam, com ênfase nos processos de inovações curriculares. Estas questões
são essenciais para a grande maioria dos objetos de pesquisa dos mestrandos, uma vez que o
foco principal das investigações é ensino em ciências da saúde e as referidas concepções perpas-
sam, inevitavelmente, este foco. Para contribuir com as questões mencionadas, os Fóruns sobre
“Aprendizagem” e “Interdisciplinaridade”, foram orientados previamente com a literatura es-
pecíf ica sobre a temática relativa a cada um deles e as discussões ocorreram mediante a postagem
de reflexões, experiências e opiniões dos mestrandos e tutores, mediada pelos docentes
responsáveis.

Estes Fóruns se conf iguram em atividades denominadas Pré-Encontro, as quais com
base nas leituras e atividades requeridas pelas professoras responsáveis pelo Módulo fo-
ram sendo postadas pelos mestrandos, com objetivos, para além da avaliação, de serem
discutidas e debatidas com o grupo no encontro presencial. Os dois dias de encontro
presencial, que contabilizaram 20 horas/aula, foram muito exitosos, a considerar a quali-
dade das exposições dialogadas, que proporcionaram a troca de inúmeras experiências na
área da saúde e ensino.

Após o encontro presencial, foram orientadas as atividades Pós-Encontro, que culmi-
nam com a aprendizagem adquirida nas duas etapas anteriores (pré-encontro e encontro
presencial), e os mestrandos retomam questões fundamentais que embasam suas compre-
ensões acerca do material bibliográf ico trabalhado e das interações presencias
oportunizadas. São estes, entre outros, alguns aspectos que justif icam a importância dos
conteúdos apresentados e discutidos nesse módulo e que nos remetem ao reconhecimento
da importância de socializarmos as atividades de cunho mais teórico, realizadas no âmbi-
to do Mestrado Prof issional em Ensino em Ciências da Saúde para a Região Norte do Brasil.

Sobre a aprendizagem, destacamos que:

• aprendizagem pode ser entendida como uma construção de saberes e conhecimen-
tos que através das experiências podem ser reajustados, criados e questionados pelos
indivíduos em suas práticas cotidianas;

• necessidade de mudança nos modos de ensinar, tradicional versus propostas inova-
doras de ensino e aprendizagem;

• o docente como mediador no processo de ensino e aprendizagem, favorecendo um
ensino crítico, reflexivo, cientif icamente rigoroso e comprometido;

• a utilização de metodologias ativas através da problematização;

• as práticas educativas interativas, com o uso de ferramentas da tecnologia educaci-
onal: aprender a usá-la em favor de uma construção de conhecimentos;
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• a compreensão da aprendizagem como processo contínuo e dinâmico, consideran-
do valores sociais, experiências e o estabelecimento de relações interpessoais;

• a transformação do sujeito que aprende: redes de saberes e experiências que são
apropriadas e ampliadas pelos indivíduos em suas relações com os diferentes tipos
de informação, culminando na possibilidade de transformação no processo de ensi-
no e aprendizagem;

• a relação com a própria vida (história, cultura, valores, crenças, experiências) é o
que torna o desconhecido em conhecido, o sem valor em valioso, o oculto em desco-
berto. A aprendizagem acontece quando é signif icativa, quando faz sentido para a
pessoa;

• a inter-relação entre ensino, pesquisa e extensão é um preceito constitucional,
fundamental para uma formação integral dos educandos;

• é fundamental centralizar o estudante no cenário de prática e no processo de
aprendizagem, valorizar a subjetividade expressa na relação deste com o paciente e
alterar as regras do serviço, em detrimento de uma abordagem integral do paciente,
que visa atenção à saúde;

• o Mestrado Prof issional da Região Norte é a concretização da indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão, é uma realidade signif icativa e promissora.

O desenvolvimento da tecnologia e da ciência em vários campos disciplinares, articulado
com a crescente complexidade e o avanço signif icativo com que novas informações são produ-
zidas, traz o desaf io da integração das disciplinas. Neste contexto, emerge o conceito de
interdisciplinaridade, situada nos anos de 1970.

Na diversidade que marca as conceituações e práticas interdisciplinares, é possível identi-
f icar pontos comuns: o sentido de relação, a valorização da história dos diferentes sujeitos/
disciplinas envolvidas, o movimento de questionamento e dúvida, a busca por caminhos novos
na superação de problemas colocados no cotidiano, a ênfase no trabalho coletivo, na parceria
e no respeito pelas diferenças. É possível assim, pensar que a interdisciplinaridade constitui-se
em um dos caminhos para que áreas científ icas delimitadas e separadas encontrem-se e produ-
zam novas possibilidades.

Assume-se que a ênfase interdisciplinar favorece o redimensionamento das relações entre
diferentes conteúdos, contribuindo para que a fragmentação dos conhecimentos possa ser su-
perada. Integrar, também, implica pensar em novas interações no trabalho em equipe
multiprofissional, configurando trocas de experiências e saberes numa postura de respeito à
diversidade, cooperação para efetivar práticas transformadoras, parcerias na construção de pro-
jetos e exercício permanente do diálogo.

Nessa reconstrução, importante frisar o lugar fundamental das disciplinas: o espaço
“inter” exige a existência de campos específ icos que em movimentos de troca possam esta-
belecer novos conhecimentos. Assim, a ênfase interdisciplinar demanda o reconhecimento
da interdependência entre áreas rigorosas e cientif icamente relevantes, e não a diluição
das disciplinas (LENOIR,1998; FOUREZ, 2001).
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Nesta perspectiva, destacamos três aspectos que permitiram aos mestrandos reflexões
intensas para a compreensão dos conceitos e as interações entre eles: interdisciplinaridade,
prática da docência e aprendizagem signif icativa.

• a interdisciplinaridade assume um papel de articulação dos saberes, com resultados
signif icativos, considerando a subjetividade, e deparando-se com um conhecimento
de fronteira que se desdobra em diversos horizontes e permite mudanças;

• a interdisciplinaridade proporciona ao educando uma visão diferenciada do mun-
do, através da leitura crítica de sua realidade;

• a prática interdisciplinar tem potência para formar prof issionais com uma visão
global do mundo, pronto para articular, religar, contextualizar ao reunir os conheci-
mentos a partir da integração entre disciplinas, com trocas de conhecimentos, méto-
dos, experiências pessoais, entre os prof issionais especializados, especialistas e
educando, proporcionando com isso, a transformação mútua, a resignif icação,
reestruturação das especialidades como fonte de autoconhecimento;

• o desaf io de ampliar as concepções de docência universitária, construindo novos
sentidos para o processo de produção da ciência, entendendo a interdisciplinaridade
como uma nova atitude frente ao conhecimento, em oposição ao modelo que desta-
ca a verdade científ ica como um objeto nuclear e trabalha os princípios do conheci-
mento como um produto acabado;

• na perspectiva da aprendizagem signif icativa, conduzir os mestrandos à compreen-
são de que o conhecimento se constrói nas relações estabelecidas - sujeito/objeto,
sujeito/sujeito, no espaço do “entre”;

• a compreensão de que a aprendizagem signif icativa é um processo subjetivo, gra-
dual, contínuo que institui relação entre a teoria e a prática, que depende das rela-
ções dos sujeitos aprendizes com o ambiente, suas percepções e representações da
realidade na construção de um novo saber científ ico.
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3. PROGRAMA

MÓDULO:  APRENDIZAGEM E INTERDISCIPLINARIDADE
NA SAÚDE

Professores Responsáveis:
Profa. Dra. Sylvia Helena Batista e Profa. Dra. Rosana Aparecida Salvador Rossit

Objetivos
Gerais

• Discutir as concepções de aprendizagem e suas implicações para o ensino na saúde

• Analisar as concepções de interdisciplinaridade e suas relações com o ensino na
saúde

Específicos

• Identif icar as diferentes concepções de aprendizagem, destacando as que têm
maior impacto no ensino na saúde;

• Mapear os movimentos de construção da interdisciplinaridade, verif icando suas
caraterísticas e concepções;

Ementa
Aprendizagem e formação em saúde. A interdisciplinaridade: concepções e impli-
cações para o ensino na saúde.

Conteúdo Programático
• Aprendizagem: concepções e constituintes

• Aprendizagem e formação em saúde

• Interdisciplinaridade: concepções e implicações para a formação em saúde

Metodologia
As atividades serão desenvolvidas a partir da exposição dialogada, realização de
atividades em grupos, fóruns temáticos e leituras.

Avaliação
    O processo de avaliação do desempenho do mestrando terá como base os seguin-
tes parâmetros:

• Compromisso com o módulo, demonstrado pela participação nas discussões em
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fóruns de debates e na realização das atividades solicitadas;

• Argumentação e síntese de ideias que evidenciem conhecimento teórico-
metodológico no âmbito das atividades propostas;

• Realização das tarefas indicadas neste plano;

• Frequência nos espaços pactuados;

Observação: Todos os trabalhos deverão respeitar as normas da ABNT
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4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO MÓDULO

Um conjunto de atividades foi realizada pelos mestrandos, cujas orientações foram
disponibilizadas no ambiente Moodle.

As atividades a distância (pré-módulo) foram realizadas no período de 20 dias que
antecedeu o momento presencial, e outras, foram realizadas no período pós-módulo: Lei-
turas de textos disponibilizados no ambiente Moodle;  Tarefas postadas por meio da ferra-
menta DIÁRIO e; Discussões realizadas no Fórum.

Pré Encontro 1
Objetivos Específicos

Discutir as concepções de aprendizagem

Conteúdo

Aprendizagem: concepções

Tarefas para realizar até o encontro presencial

Leitura do texto:

BATISTA, S.H. Aprendizagem, ensino e formação: das experiências às teorias em
construção. In: BATISTA, Nildo Alves; BATISTA, Sylvia H. S. (Org.). Docência em
Saúde: temas e experiências. São Paulo: Senac São Paulo, 2004.

Pré Encontro 2
Objetivos Específicos

Analisar a interdisciplinaridade: concepções e relações com o ensino na saúde

Conteúdo

Interdisciplinaridade: concepções e implicações para o ensino na saúde

Tarefas para realizar até o encontro presencial

Leitura dos textos:

BATISTA, S.H. INTERDISCIPLINARIEDAD, DOCENCIA UNIVERSITARIA Y
FORMACIÓN. Educación Médica Superior (Habana), v. 22, p. 7, 2008.

FURLANETTO, E. C. Interdisciplinaridade: um conhecimento construído nas fron-
teiras. International Studies on Law and Education, v. 8, p. 47-54, 2011.
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Módulo Presencial

Parte 1
Objetivos Específicos

Discutir as concepções de aprendizagem.

Conteúdo

Aprendizagem: concepções

Metodologia e Tarefas

Relatos da prática e Discussão Coletiva.

Parte 2
Objetivos Específicos

Discutir as concepções de aprendizagem e Analisar as concepções de
interdisciplinaridade

Conteúdo

Aprendizagem e formação

Interdisciplinaridade: concepções

Metodologia e Tarefas

Exposição Dialogada; Relatos da prática e Discussão Coletiva.
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5. NARRATIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM

5.1.  FÓRUM DE DISCUSSÃO SOBRE
APRENDIZAGEM

O primeiro Fórum de discussão foi sobre as concepções de aprendizagem e neste sen-
tido, tendo como referência o texto Aprendizagem, ensino e formação: das experiências às
teorias em construção, de Batista (2004), os mestrandos, após a leitura indicada, situaram
as concepções de aprendizagem que têm orientado suas práticas na formação em saúde,
abordando suas compreensões a partir das diferentes def inições que a autora traz sobre o
conceito de aprendizagem, uma vez que não há uma única forma de aprender.

Ao serem questionados sobre as concepções de aprendizagem que têm orientado as
práticas na formação em saúde, os alunos do Mestrado Prof issional em Ensino em Ciências
da Saúde para a Região Norte do Brasil, trouxeram opiniões convergentes, o que demonstra
que todos estão falando sobre o mesmo tema, mas em contextos diferentes, identif icando-
se um grupo em fase de descobertas e conf irmações sobre o que acreditam, o que praticam
e o que é possível realizar a partir de suas convicções teóricas.

A aprendizagem segundo Meirieu, citado por Batista (2004), pode ser considerada como,

“um processo que somente ocorre pela interação entre informações disponíveis e
um processo singular de apropriar-se das informações, conf igurando-se sentidos,
signif icados” (p.60).

A partir da leitura indicada observa-se que a aprendizagem pode ser entendida como
uma construção de saberes e conhecimentos que através das experiências podem ser rea-
justados, criados e questionados pelos indivíduos em suas práticas cotidianas, ou seja, apren-
dizagem é a prática aplicada dos conhecimentos teóricos, mas também dos conhecimen-
tos adquiridos no dia-a-dia, na observação do meio e no retorno às teorias, este movimen-
to pode ser considerado como práxis (teoria-prática-teoria, um processo dinâmico e
dialético de idas e vindas quantas vezes foram necessário).

Mesmo buscando identif icar o modelo de determinada aprendizagem que conduz suas
práticas cotidianas, a maioria dos relatos demonstra que os alunos possuem muitas dif icul-
dades em diferenciar as concepções de aprendizagem em termos conceituais, demonstran-
do que este fato se evidencia nos momentos de concretizar na prática de formação a apren-
dizagem identif icada em termos teóricos.

Relatam que reconhecem a necessidade de mudança nos modos de ensinar, mas não se
sentem seguros para colocá-la em prática, a considerar, principalmente, duas situações:
primeiro por terem sido formados em um processo de ensino-aprendizagem totalmente
tradicional, onde o professor é a peça fundamental, pois nesta perspectiva, ele que é o
detentor do conhecimento, a referência do saber – saber. E segundo, o perf il dos alunos
voltados ao comodismo em achar que o professor tem obrigação de passar a eles todas as
informações necessárias para o seu aprendizado, desconsiderando que ele é um sujeito
responsável pelo desenvolvimento de suas habilidades intelectuais e que a presença do
professor é essencial para mediar os saberes e experiências surgidas no cotidiano das insti-
tuições de ensino.
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Sendo um processo contínuo e dinâmico, a aprendizagem considera valores sociais,
experiências e o estabelecimento de relações interpessoais. Podendo superar concepções
tradicionais, e ser entendida como processo de construção onde o discente codif ica suas
interações com outros alunos e docentes. Implica em redes de saberes e experiências que
são apropriadas e ampliadas pelos indivíduos em suas relações com os diferentes tipos de
informação, culminando na possibilidade de transformação no processo ensino-aprendi-
zagem.

Nessa visão de transformação o sujeito que aprende o faz num contexto histórico-
cultural, construindo modos simples e individuais desdobrando em formas de atuação na
realidade. Podendo a aprendizagem ir muito além da concepção tradicional. Se o professor
atuar como um facilitador ou mediador, o aluno poderá em um processo de construção
crescente, realizar inter-relações, valorizando o conhecimento adquirido e, em interação
com o professor, desenvolver uma análise crítica sobre o assunto. Este caminho de aprendi-
zagem passa obrigatoriamente por metodologias diversif icadas, contextualização do con-
teúdo, levando em consideração a realidade do aluno, e utilização do grupo como um
ambiente de trocas, valorização de saberes prévios, fórum para debates e aprofundamento.

Os alunos também discutiram sobre o processo de ensino-aprendizagem e concorda-
ram que ele é complexo, por remeter ao reconhecimento das características individuais
dos sujeitos e dos padrões culturais sociais, tornando-se único para cada um. Pois, por mais
que se tente discutir fortemente suas formas, teorias e aplicações, o aprendizado acontece
quando é signif icativo, quando faz sentido para a pessoa. A relação com a própria vida
(história, cultura, valores, crenças, experiências) é o que torna o desconhecido em conheci-
do, o sem valor em valioso, o oculto em descoberto.

A articulação entre ensino-aprendizagem e pesquisa precisa ser contextualizada, pois
a maioria dos currículos ainda é tradicional, onde identif icamos o repasse de informação
do conteúdo sem articulação com a realidade. Então, o professor tem que ser o mediador
das informações no ensino crítico, reflexivo para incorporar dimensões inovadoras.

Assim, o processo de interação entre aquele que ensina e aquele que aprende não
corresponde necessariamente ao binômio professor-aluno (nessa ordem) mas sim o pro-
fessor realizando uma imersão no particular de cada um ou de cada grupo, enquanto trans-
mite uma visão de uma experiência sócio-política-cultural para um grupo específ ico. Esse
processo pode gerar mudanças nos paradigmas coletivos, mas também pode induzir mu-
danças individuais. Realmente é um processo dinâmico cujos resultados em determinada
situação podem não corresponder ao desejável em outros momentos.

O processo de ensino ainda é o mesmo praticado há anos. Quando ocorrem mudanças
nestes processos, geralmente são de conteúdos programáticos e não de metodologia do
ensino. O processo de mudança é muito lento. Entendemos que o ensino não é apenas uma
transmissão de conhecimentos, é necessário inovar no ensino e no aprendizado de forma
interdisciplinar e transdisciplinar. Para isso é preciso reavaliar os métodos didático-peda-
gógicos, e além de tudo refletir sobre o papel do educador.

O exercício de trazer o ensino em saúde para a realidade acadêmica perpassa inúmeras
metodologias, que devem ser diversificadas a f im de atingir o maior número de pessoas e seus
estilos de aquisição de conteúdo. Elaboradas ou simples, modernas ou tradicionais, devem
envolver o aprendiz e o educador de forma a aproximar suas mentes (âmbito intelectual), suas
mãos (âmbito técnico), seus corações (âmbito emocional) e, acima de tudo, seus sonhos.
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Outro aspecto muito enfatizado no texto de Batista (2004) são as possibilidades de
reflexão que a temática traz sobre a prática docente. A autora descreve algo que precisa-
mos refletir e aplicar diariamente.

“A prof issão docente instiga a reflexão sobre nossas experiências ensino-aprendi-
zagem em saúde e o investimento na produção de conhecimento com signif icado,
construindo teorizações que fundamentem trabalhos educativos comprometidos
com uma sociedade que empreenda práticas solidárias e colaborativas” (p.74).

O professor que ao mesmo tempo domina um assunto, uma informação a ser repassa-
da, é também aquele que aprende com o aluno, pois respeita as concepções deste a partir
de suas experiências pessoais. Deve se desaf iar a superar seus limites, programando ativi-
dades mais criativas que empolguem os alunos, permitindo assim maior integração e apren-
dizado recíproco.

Quando o docente toma o papel de mediador ele pensa como ensinar, de que forma o
outro pode aprender e qual ferramenta será utilizado para mediar à aprendizagem nesse
grupo. Essa prática de docente mediador vem sendo construída a partir do processo ensino-
aprendizagem, visualizando o professor que vivencia o ensino crítico, reflexivo, cientif ica-
mente rigoroso e comprometido.

A migração de uma concepção tradicional mecanicista centrada no professor e na
transmissão de conteúdo para uma concepção construtivista, caracterizada por utilizar
metodologias diversif icadas para a construção de novos saberes, proporciona o desenvol-
vimento de prof issionais autônomos, criativos em uma sociedade em transformação.

A expectativa dos alunos é que os docentes os incentivem através de suas práticas, que
devem estar irmanadas com ética e com compromisso crítico diante de cada objetivo, es-
tratégia, recurso e avaliação pensados nos nossos planos de aula.

Quando, como docentes, apontamos para aqueles que ensinamos os referenciais his-
tóricos e coletivos presentes nos conhecimentos, fruto de estudos, pesquisas e vivências,
devemos também entender os referenciais individuais. Desta forma, o docente quase sem-
pre inicia um processo de aprendizagem com a metade da “bagagem” necessária, e, o co-
nhecimento das peculiaridades de cada aluno vai sendo desenvolvido no processo. Escutar
o que o aluno traz de suas experiências, faz com que os conteúdos – muitas vezes altamen-
te desinteressantes quando não contextualizados – possam se tornar discussões extrema-
mente ricas.

A disponibilidade em se apossar do conhecimento é individual, mas cabe ao professor,
como facilitador do processo, a tarefa de elaborar com carinho e atenção o modo como os
conteúdos irão ser apresentados através de metodologias diversif icadas, contextualização
da aprendizagem e valorização do grupo durante esta aquisição, tudo isso logicamente
associado a um conteúdo intrinsecamente relevante. Por isso, toda tarefa deve vir de um
planejamento prévio buscando sempre a necessidade do outro (ou aprendiz) e deixando
de lado vaidades pessoais, que muitas vezes cavam abismos entre professores e alunos,
desviando todo foco do momento de aprendizagem.



21

A prática educacional interativa expõe mais o professor e suas incertezas. Se ele não
está preparado para isso, corre o risco de cair em descrédito, mas se aperfeiçoa constante-
mente a habilidade de se expor, pode disseminar o modelo de “seja você mesmo” e “vá à
busca de suas respostas”.

O docente em sua missão torna-se mediador, mas também administrador de conflitos
na perspectiva do aprendizado, de instigar no discente a reflexão crítica reflexiva, e jamais
pensar por eles.

Os docentes de saúde coletiva, medicina de família e comunidade e áreas af ins se
mostram mais abertos à implantação de novas metodologias (ativas) na docência dos cur-
sos de saúde.

É importante estar atento, acompanhar a tecnologia e aprender a usá-la em favor de
uma construção de conhecimento. Deve-se refletir o uso de redes sociais, plataformas como
Moodle, Google, Ferramentas Wiki, e outras.

O professor precisa estar aberto ao processo de interação sem temer o empoderamento
dos alunos. O docente também está aprendendo continuamente e não é detentor de todo
o conhecimento, ora ensina e ora aprende. Não existe professor que só ensina, assim como
não existe aluno que só aprende. Ambos são sujeitos e compartilham a construção do co-
nhecimento.

“Aprender o signif icado da mediação pedagógica e compreender a importância de
que quando nós, professores investimos na inserção/inclusão dos alunos na
cultura científ ica em saúde, favorecendo o acesso à um conhecimento dinâmico,
signif icativo e articulado com as necessidades e expectativas de aplicação,
estamos proporcionando a busca de desenvolvimento de cidadãos criativos, autô-
nomos e competentes como prof issionais em uma sociedade em transformação
(BATISTA, 2004, p. 67).

Hoje o nosso país ainda tem uma estrutura de ensino em que o aluno é dependente do
professor. Isso gera um transtorno e em alguns casos até um retrocesso no processo de
ensino-aprendizagem para formação superior.

Muitos prof issionais não estão preparados para as “inovações” no processo ensino-
aprendizagem, assim como os próprios alunos demonstram dif iculdades em se adequar ao
processo da docência mediadora. O aluno “está acostumado” com a “facilidade” do proces-
so de transmissão de conhecimento, onde o professor fala e ele ouve, tendo que reproduzir
o que ouviu na forma de respostas a uma prova. Muitos alunos não se sentem preparados
para dialogar, para relatar suas experiências, para construir o conhecimento dando signif i-
cado ao que é discutido. Realmente o aluno ainda é muito dependente do professor, o que
gera nele a ideia de que o professor é quem detém o conhecimento e o que ele (aluno)
possui na “bagagem” não contribui ou não faz sentido.

O preparo para receber os alunos deve partir de um equilíbrio entre a necessidade de
se desenvolver uma prática docente mediadora e de atender o anseio dos alunos, que ainda
são em sua maioria dependentes do professor tradicional. A expectativa do aluno depende
em primeira instância da estrutura de ensino ofertado anteriormente, como esse aluno
visualiza sua aprendizagem. Então, quando recebemos alunos no início do curso (calouro),
também precisamos ter essa formação, para não bloquear, eventualmente, um prof issio-
nal com grande potencial, isso fará uma grande diferença.
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Como forma de ilustrar algumas das questões que mencionamos, apresentamos a se-
guir alguns depoimentos postados no Fórum de Discussão sobre Aprendizagem.

 “Quanto à minha experiência em relação à docência, atuava de modo mais cartesiano,
pois foi esta forma que aprendi. Mas tive a felicidade de realizar o curso de qualif icação
de facilitadores que me fez repensar minhas práticas educacionais e em muito tem
contribuído na minha formação, me permitindo inovar, envolver os alunos e tornar
esses momentos valiosos e signif icativos para todos (professor-aluno).”

“A condução do aprendizado perpassa pelas reflexões diversif icadas, valorização do ser
humano, desenvolvimento de competências e habilidades que proporcionem práticas
com subsídios científ icos, assistência de qualidade e contribuição para a sociedade.
Com o avançar do mestrado tenho a oportunidade de atribuir signif icados concretos ao
que desenvolvo, e ter a convicção de que vivo o processo de aprender e ensinar, enquan-
to aluna e docente.”

“O dia a dia com diferentes turmas tem me ensinado e me surpreendido. Uma vez
envolvida com a temática na qual vou trabalhar, consigo imprimir “paixão” naquilo que
faço, e o retorno dos alunos logo vem, mesmo nas suas leigas repostas ou no conheci-
mento anteriormente adquirido que se integra. Continuo pensando que é possível,
apesar das dif iculdades, mas só quando estamos também integralmente certos disso”.

“Este mestrado, desde o seu início, trouxe profundas reflexões. Antes, acreditava que
atuava como mediadora da aprendizagem, mas percebo uma mescla de concepções que
determinam a prática, inclusive uma tendência tradicional, como a que fui formada.
Agora, busco responder as seguintes questões: o que f iz? o que estou fazendo? por que
estou fazendo e o que posso fazer?”

“Dentro de minhas práticas na docência sempre tentei utilizar a aprendizagem signif i-
cativa por entender que o “para que aprender” traria estímulo aos discentes em cons-
truir o conhecimento e para isso utilizo metodologias diversif icadas. O entendimento
da utilidade das informações traz signif icado às mesmas. As leituras que estou reali-
zando dentro do mestrado estão me dando subsídios para uma prática de aprendizagem
diferente da que recebi durante minha graduação (método bancário) ao mesmo tempo
em que me fazem refletir sobre uma forma mais adequada de produção do conhecimen-
to”.

“Estamos vivendo um momento de transição, mas percebo que os próprios alunos
demonstram dif iculdade em se adequar ao processo da docência mediadora. Atribuo
isso ao fato do aluno estar acostumado com a facilidade do processo de transmissão de
conhecimento onde o professor fala e ele ouve, tendo que reproduzir o que ouviu na
forma de respostas a uma prova. Vejo que muitos alunos não se sentem preparados
para dialogar, para relatar suas experiências, para construir o conhecimento dando
signif icado ao que é discutido. Realmente o aluno ainda é muito dependente do profes-
sor, o que gera nele a ideia de que o professor é quem detém o conhecimento e o que ele
(aluno) possui na “bagagem” não contribui ou não faz sentido”.
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“Lendo o texto, f iquei feliz de ver que minha abordagem está contemplando a ideia do
processo ensino-aprendizagem como interação e não como transmissão de conheci-
mento. Porém, às vezes me sinto um pouco estranho porque alguns alunos parecem
esperar uma técnica didática mais direta, mais transmissiva.”

“Os professores não dispõem de tempo para conhecer os anseios e as necessidades de
seus alunos. E isso parece “automatizar” o ensino - another brick on the wall”.

“Acabo de iniciar uma disciplina chamada Enfermagem em Saúde Mental e este texto
me faz refletir sobre como é essencial trabalhar com os contextos dos alunos, seus
medos e ansiedades anteriores ao proposto nos nossos objetivos mais subjetivos de
aula, representados pela extrema necessidade de desmitif icar a loucura do “outro”, da
“nossa”, e daí é lançar mão de valores como ética, compromisso, respeito, valorização do
“outro” como ser único, ingredientes que podem apoiar uma prática viva e associada
com os sonhos, com a vida, enf im, para buscar transformar o conceito de doença
mental em saúde mental, foi o que o texto me ajudou a sonhar”.

“Tenho tido a oportunidade de adquirir novos conhecimentos no contato com meus
pacientes e suas inúmeras plantas de poder da Amazônia. Assim como, no contato com
os alunos e a bagagem que cada um traz do caminho que percorreu.”

“Na minha vivência enquanto preceptora do curso de residência multiprof issional tive a
oportunidade de vivenciar a troca de experiências com os alunos e metodologias diferen-
ciadas no qual trabalhamos as discussões das temáticas a partir de problemas reais
identif icados nas unidades de saúde onde os residentes estavam em campo de estágio.
Percebemos que o processo de aprendizagem é bem mais efetivo quando partimos de
situações da realidade, pois juntos conseguimos apontar caminhos a serem seguidos na
resolução dos problemas.”

A partir dos depoimentos dos mestrandos e das concepções de aprendizagem que têm
orientado suas práticas na formação em saúde, observamos que atribuir signif icado às si-
tuações, objetos, fatos e conceitos representa o reconhecimento das situações, objetos,
fatos e conceitos como partes do contexto da formação do aprendiz e consequente possi-
bilidade de aplicação do que está sendo aprendido (BATISTA, 2004).

Ao adotarmos a metodologia ativa no aprendizado, através da problematização, por
exemplo, possibilitamos ao aluno uma observação do cenário de prática em que ele está
inserido. Pontuaremos, com base na leitura realizada, aspectos relevantes a serem discuti-
dos, aprofundando e associando a teoria à prática, tornando-se um processo criativo de
ação-reflexão-ação sobre um determinado aspecto extraído, observado ou vivido.

“Aprender extrapola a aquisição de um novo conhecimento e/ou habilidade prática,
passa-se a (des) e (re)construir conceitos, habilidades e atitudes em direção de
reestruturar de forma mais complexa, a forma de pensar, compreender e intervir
no mundo” (BATISTA, 2004, p.64).
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Numa perspectiva contemporânea, deixando de lado o ensino tradicional baseado na
fragmentação do saber e no reducionismo da idade moderna, pode-se compreender a grande
importância da habilidade que um professor deve ter ao ensinar, posto que, segundo Batis-
ta (2004), numa investigação sobre os atributos de um bom professor em saúde, na con-
cepção de pós-graduandos, colocam entre outros, os saberes sobre o conteúdo, prática
assistencial, conhecimentos didático-pedagógicos, atitudes perante o aluno, postura dian-
te da própria docência.

Percebemos que as diversas maneiras de formar cidadãos assentam-se em concepções
teórico metodológicas que dependem da visão e dos objetivos a serem alcançados na busca
de transformação de uma realidade. Além disso, Batista (2004) considera que a formação
é construir e reconstruir o conhecimento, através de um grupo de fatores, seja ele individu-
al, educacional ou social.

Ainda muito se percebe na formação em saúde, o método tradicional, que Paulo Freire
traduz como “educação bancária” onde baseia-se na transmissão do conhecimento e da
experiência do professor ao aluno. É o método mais tradicional de ensino onde o docente
geralmente expõe o conteúdo no quadro e o aluno é um mero receptor daquilo que lhe é
transmitido, ou seja, a aula apenas expositiva, sem interlocução com os alunos.  Não há
uma preocupação do educador em desenvolver o senso crítico do aluno. A educação bancá-
ria é, assim, meramente técnica e adestradora.

Nesse sentindo, estamos passando por um processo de mudança em nossas práticas
docentes. Muitas de nossas experiências ainda são eivadas de métodos tradicionais, af inal,
durante nossa formação aprendemos desta forma. Portanto, os vários estudos e discussões
têm nos evidenciado a necessidade de mudança em nossas concepções e práticas educaci-
onais.

Os cenários atuais, com a utilização das metodologias ativas, nos proporciona aprender/
aprendendo para estarmos aptos a aprender a ensinar, como colaboradores no processo de
construção do conhecimento do aluno, que deverá proporcionar a formação de indivíduos
reflexivos, pois vivencia os problemas sociais da comunidade desde a primeira semana de au-
las do primeiro ano, e na relação com os profissionais do cenário de práticas aprendem e valo-
rizam o trabalho em equipe.

Na prática cotidiana, o processo ensino-aprendizagem é interdependente entre pro-
fessor (mediador) e alunos, exigindo abordagens contextualizadas sobre características
individuais e padrões sócio-culturais, pois como diz Paulo Freire: “não há saber maior ou
menor, há saberes diferentes”, e neste sentido, o processo de desconstruir e reconstruir será
uma constante na vida do professor.

Além disso, percebemos que ainda estamos aprendendo a construir e reconstruir a
formação dos nossos discentes, e que a cada turma identif icamos que nosso papel de edu-
cador é de grande responsabilidade na formação individual e prof issional. Muitas vezes
nos tornamos reflexos dos nossos mestres! Temos que ter presente a competência cultural
para avaliar a melhor forma de atuarmos, é preciso o desejo ou motivação do professor
para mudanças na forma de agir enquanto docente. Todos estes fatores externos são funda-
mentais e influenciam o processo de construir e desconstruir que a autora descreve, geral-
mente por inocência, a grande parte das pessoas pensa em fatores educacionais em detri-
mento dos outros fatores descritos, como o social e individual.
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Muitos textos descrevem experiências antagônicas de aprendizagem, porém, são
“divisores de águas” na vida e formação do aluno. Um exemplo disto é um relato que de-
monstra de um lado, a experiência negativa que constituiu uma ameaça num primeiro
momento, mas que a aluna teve que buscar orientação familiar para o enfrentamento, o
que foi fundamental para a sua escolha da especialidade na Medicina de Família.

Em contraponto, a situação problematizada pelo aluno, em outro relato, levou o pro-
fessor à necessidade de superação conceitual e ruptura de paradigmas transcendendo os
limites do currículo (“o caminho a seguir”) da formação disciplinar em prol de uma
flexibilização para melhor construção do conhecimento.

Portanto, no atual processo de transição epistemológica, é preciso tentar nos afastar
do ensino como prática fragmentada e com def iciente integração ensino-serviço,
hospitalocêntrica, centrada na doença e no modelo positivista de currículo, cientif icada
onde o conhecimento é detido por uma elite de professores que exige ações programadas e
despidas de criatividade, em detrimento do uso de tecnologias leves. No cenário atual de
prática em saúde buscamos uma postura constantemente integrada com a pesquisa, onde
o professor deva atuar como mediador de um processo de construção coletiva e bilateral
do aprendizado, em busca da saúde integral dos pacientes, vistos como seres bio-psico-
sociais e não mais como “uma doença das mais simples que você vai encontrar”.

Neste sentido, é fundamental centralizar o aluno no cenário de prática e no processo
de aprendizagem, valorizar a subjetividade expressa na relação deste com o paciente e
romper as regras do serviço em detrimento de uma abordagem integral do paciente, que
visa atenção à saúde, e, principalmente, permitir o contato físico interpessoal do paciente
com o pai (não só com a mãe), tecnologia leve que, ainda que não quantif icável ou
objetivável, tem efeitos extremamente positivos na saúde de qualquer ser humano.

Todas estas questões que apresentamos foram amplamente discutidas com as profes-
soras responsáveis pelo Módulo “Aprendizagem e Interdisciplinaridade na Saúde”, no encon-
tro presencial, oportunidade em que todos os mestrandos, após discussões em pequenos
grupos, tiveram oportunidades de relatar experiências de aprendizagens signif icativas no
ensino em saúde.

Entre os relatos, tivemos situações de simulação, onde por exemplo, o conhecimento
técnico-científ ico versus o conhecimento popular. As apresentações de vídeos também
foram importantes contribuições que motivaram os debates em torno das diferentes con-
cepções do processo de ensino-aprendizagem, pois a partir da exibição dos mesmos, os
mestrandos iam se colocando nas situações e explorando suas práticas cotidianas, fazendo
relações com o conhecimento científ ico e as experiências vivenciadas no cotidiano de suas
práticas, quer seja nos consultórios/locais que exercem suas prof issões, quer seja nos espa-
ços acadêmicos, se evidenciando a conscientização de todos que não podemos separar a
teoria da prática.

Outra questão relevante foi à demonstração, também, da inter-relação entre ensino,
pesquisa e extensão, preceito constitucional fundamental para uma formação integral dos
educandos, qualquer que seja sua área de formação. No caso da saúde, particularmente, se
constitui em ação imprescindível, uma vez que são prof issionais, que prioritariamente,
devem estar em um processo contínuo de teoria-prática-teoria.

No artigo 207 da Constituição Federal consta, portanto, que: “as universidades gozam
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de autonomia didático-científ ica, administrativa e de gestão f inanceira e patrimonial, e obede-
cerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão”. Esta concepção de
ensino superior consagra uma luta histórica dos movimentos sociais (de educadores, de
docentes, da comunidade científ ica, de estudantes e da sociedade civil organizada em ge-
ral) em defesa da liberdade acadêmica e de autogestão.

A aplicabilidade deste princípio depende de outros fatores, principalmente da efetiva
autonomia universitária e garantia de f inanciamento, porém, do ponto de vista da legisla-
ção, foi uma conquista expressiva e histórica. Isto representou sem dúvida um avanço.
Entretanto, passados mais de vinte anos, observamos que, na prática e em termos quanti-
tativos, este avanço foi mínimo, não tendo se traduzido em efetiva vitória dos setores
progressistas, para além do signif icado da inclusão desse princípio no artigo 207 da Cons-
tituição Federal.

Felizmente, no âmbito do ensino em saúde, e particularmente, em se tratando da
formação continuada na modalidade “mestrado prof issional” as expectativas com relação
à concretização da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, para os mestrandos/
prof issionais é uma realidade signif icativa e promissora. A considerar as atividades reali-
zadas durante o curso, que exigiam sistematicamente o acesso aos conteúdos científ icos,
relação com suas práticas em educação e saúde, e retorno para elaboração teórica, obser-
vamos que na formação continuada dos mestrandos/prof issionais, a função social das uni-
versidades, e do ensino superior como um todo, tem sido muito relevante.
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5.2. FORUM DE DISCUSSÃO SOBRE
INTERDISCIPLINARIDADE

O conteúdo deste Fórum versou sobre “Interdisciplinaridade: concepções e impli-
cações para o ensino na saúde” com o objetivo de analisar a interdisciplinaridade a
partir das concepções e relações com o ensino na saúde.

O Fórum de discussão sobre Interdisciplinaridade, teve como referência bibliográf ica
os textos “Interdisciplinaridade, docencia universitária y formación” (BATISTA, 2008) e
“Interdisciplinaridade: um conhecimento construído nas fronteiras” (FURLANETTO, 2011).

A partir do questionamento “Quais os sentidos da interdisciplinaridade na perspecti-
va de uma aprendizagem signif icativa?” os mestrandos foram postando suas percepções
no Fórum e a discussão foi fluindo de forma muito interessante, sendo fundamental no
momento presencial.

Nesta perspectiva, destacamos três aspectos mencionados de forma mais incisiva pe-
los mestrandos, a saber: interdisciplinaridade, prática da docência e aprendizagem
significativa.

No primeiro aspecto identif icamos as seguintes questões: O conceito de
interdisciplinaridade não é fechado, tanto que o debate sobre Interdisciplinaridade ultra-
passou seus muros e expandiu-se para outros contextos como o educacional, o prof issional
e o prático de ser. A interdisciplinaridade não é uma mistura de disciplinas, mas um estudo
profundo sobre determinado tema através de várias óticas, a f im de se chegar a um resul-
tado mais complexo sobre a questão levantada. Cabe ao professor encontrar o caminho
junto ao grupo que ele acompanha.

Na compreensão da interdisciplinaridade discutida no texto de Furlanetto (2011), é
interessante destacar que no enveredar da aprendizagem signif icativa, estabelecida na
interligação com o texto de Batista (2008), a primeira autora nos conduz por um caminho
literário histórico e de (re)pensar, norteado por interrogações acompanhadas por uma sen-
sação de desapego e transcendência dos métodos científ icos utilizados para a construção
de conhecimentos.

Neste caminho encontramos a subjetividade humana que é a mediadora das transfor-
mações. Temos, portanto, a interdisciplinaridade assumindo um papel de articulação dos
saberes, com resultados signif icativos, considerando a subjetividade, e deparando-se com
um conhecimento de fronteira que se desdobra em diversos horizontes e como instrumen-
to de possibilidades. Os mesmos questionamentos epistemológicos, éticos, políticos e so-
ciais que dispararam o processo de transição entre os paradigmas científ ico moderno e
científ ico social, demandando um novo olhar em relação às práticas científ icas, deman-
dam também, um novo olhar e uma nova postura em relação a prática docente. Nesse
contexto, a Interdisciplinaridade surge como uma nova ótica para a reformulação na ma-
neira como o conhecimento passa a ser produzido, organizado e disponibilizado, superan-
do a organização do conhecimento de forma especializada, delimitada e fragmentada por
disciplinas escolares e científ icas. Como af irma Furlanetto (2011),
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Os conhecimentos produzidos no interior de uma disciplina científ ica, embora pro-
duzidos de maneira sistemática com base em princípios científ icos, fazem parte dos co-
nhecimentos representativos e, portanto são uma construção humana artif icial que a des-
peito de terem por base o real, não se constituem no real. Uma disciplina científ ica olha
para o real com lentes construídas a partir de suas tradições, no interior de seus territórios,
o que a impede de abarcar a realidade levando em conta seu contexto e sua complexidade
(p. 50-51).

A interdisciplinaridade surge não só como uma forma de conexão entre disciplinas
diferentes como uma transposição e interseção entre as fronteiras disciplinares, onde os
conhecimentos científ icos específ icos de cada disciplina, af ins ou diferentes, se “conver-
sam”, se complementam, e são utilizados para desvendar questionamentos que se apresen-
tam como fruto do cotidiano da “vida real”, respeitando experiências e necessidades indi-
viduais da prática de ensino-aprendizagem, despertando a capacidade crítico-reflexivo do
aluno e culminando com um processo de construção de conhecimento e aprendizagem
signif icativa. A prática docente deve estar orientada nesse contexto apresentado, onde a
flexibilidade e a possibilidade de ser reinventada, seja concreta, fazendo parte do comple-
xo processo de formação pessoal/prof issional.

Alguns depoimentos dos mestrandos reitera a concepção de interdisciplinaridade
amplamente discutida nesse fórum.

“A interdisciplinaridade proporciona ao educando uma visão diferenciada do mundo,
através da leitura crítica de sua realidade, uma vez que na aprendizagem signif icativa
há envolvimento do cotidiano do aluno, ou seja, de suas referências pessoais e sociais
ao ensino pautado na prática interdisciplinar”.

“A prática interdisciplinar formará prof issionais com uma visão global do mundo,
pronto para articular, religar, contextualizar ao reunir os conhecimentos a partir da
integração entre disciplinas, com trocas de conhecimentos, métodos, experiências
pessoais, entre os prof issionais especializados, especialistas e educandos, proporcio-
nando com isso, a transformação mútua, a ressignif icação, reestruturação das especi-
alidades como fonte de autoconhecimento”.

“A interdisciplinaridade é então, o encontro entre as disciplinas, que se conversam e se
complementam nas suas semelhanças e diferenças, o que permite aos professores e
alunos a possibilidade de analisar de forma crítico-reflexivo respaldado em um contexto
onde se valoriza a experiência de cada um no processo de construção e consolidação do
conhecimento, atribuindo signif icados e sentidos”.

“A interdisciplinaridade consiste nas inúmeras interligações de ideias novas, constru-
ções intelectuais, o domínio do saber, o sentimento de incertezas das ideias e a certeza
que o ser humano está implicado no conhecimento que produz, deixando claro que os
antigos métodos científ icos do conhecimento f icaram para trás, dando espaço as
diversif icadas parcerias teórico-metodológicas (mundo atual com suas respectivas
evoluções, independente do campo da ciência) que possibilitem construir novos hori-
zontes no processo de aprendizagem como um todo”.
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Desde o início do Século XX já havia um questionamento social a respeito da frag-
mentação do saber e o aumento das disciplinas científ icas, o que provocou a discussão
sobre a interdisciplinaridade. Segundo Furlanneto (2011), interdisciplinaridade como
interação entre duas ou mais disciplinas não é suf iciente, apresenta inúmeras facetas, ex-
plica-se pelo fato de ser um novo conhecimento produzido não no centro dos territórios,
mas na periferia, nas bordas, daí ser denominado conhecimento construído na fronteira.

Neste contexto, pensa-se também numa nova educação, onde as disciplinas científ i-
cas não podem f icar isoladas, é preciso que dialoguem entre si e com as outras disciplinas
como a Arte, Filosof ia, Religião e Tradição. Várias formas de interdisciplinaridade podem
ser vistas no texto, tais como: Interdisciplinaridade acadêmica: prioriza a razão;
Interdisciplinaridade de projeto: respostas operacionais para questões direcionadas ao con-
texto social; Interdisciplinaridade retrospectiva: busca compreender o sujeito imerso em prá-
ticas e experiências e os sentidos que eles adquirem de forma subjetiva e intersubjetiva.
Nesse momento, os conceitos e visões do mundo contemporâneo precisam de uma reorga-
nização.

Diante do exposto, a nova perspectiva da interdisciplinaridade traduz um conheci-
mento produzido por recortes, em que na ciência moderna aproxima-se e reinventa for-
mas de relacionar, criar, socializar, e se compromete de viver a vida (FURLANETTO, 2011).
Assim, a teoria, a história prática e a construção social que precisa fazer parte dessa com-
patibilidade, insere-se na vivência científ ica do professor, na didático–pedagógica, nos
currículos e nas disciplinas.

De acordo com Furlanetto (2011) a interdisciplinaridade no contexto de aprendiza-
gem signif icativa não se caracteriza como uma nova disciplina, mas como um conheci-
mento novo produzido nos territórios disciplinares. A interdisciplinaridade requer uma
nova subjetividade capaz de transitar no centro dos territórios e também de conviver nas
fronteiras que acolhem o intelecto moderno. Nesta perspectiva, a interdisciplinaridade
traduz-se em um conhecimento de fronteira, produzindo nas bordas, nas brechas, fruto de
intercâmbio entre diferentes que se aproximam.

Ainda hoje se discute o processo de interdisciplinaridade nas academias, pois a mesma
apresenta várias facetas que necessitam ser melhor exploradas para que os sentidos atribu-
ídos a ela possam ser compreendidos. O ensino de saúde há muito tempo necessita da
interdisciplinaridade para que possa ser desempenhado ef icazmente. Não há nada mais
interdisciplinar do que considerar o ser humano como um ser bio-psico-social.

Batista (2008) e Furlanetto (2011) consideram o aprendizado como um tremor inespe-
rado e/ou constantes turbulências. No momento de intensas transformações que estamos
vivendo no ensino de uma forma geral, inclusive no ensino da saúde, há uma necessidade
latente de tornar a interdisciplinaridade algo consciente e intencional, seja no ensino teó-
rico-prático, na pesquisa cientif ica em saúde, e consequentemente na assistência ao indi-
víduo e ao complexo ambiente no qual está inserido. Assim, permitindo o diálogo entre
diversas áreas do conhecimento.

Como almejar a interdisciplinaridade no ensino de saúde (aprendizado) se os sujeitos
(professor e aluno, por exemplo) não se apresentarem dispostos ao diálogo, ao novo, à
transformação (“fronteiras permeáveis”)?



31

Furlanetto (2011) apud Lenoir (2004) destaca que,

a Interdisciplinaridade científ ica tem como objeto as disciplinas científ icas e por
f inalidade: a produção de novos saberes em respostas às demandas sociais, en-
quanto a interdisciplinaridade escolar tem como objeto as disciplinas escolares e
por f inalidade: a difusão dos saberes produzidos pelas disciplinas científ icas e a
formação de atores sociais (p. 51).

Para este caminhar é latente a necessidade do docente deparar-se com exigências de
compreensão da interdisciplinaridade, não somente no sentido da palavra, como princi-
palmente das possibilidades por ela oferecidas.

Práticas docentes que a utilizam como instrumento de inovação e transformação dos
saberes e estratégias para o conhecimento, lançando mão de metodologias de aprendiza-
gem que valorizem o saber, expectativas, fatores sócio-culturais do discente, a serem tra-
balhadas em um contexto, são expostos por Furlanetto (2011) como de “fronteira”. Desta
maneira, assumindo o compromisso com a formação de alunos dotados de competências e
habilidades que estabeleçam um horizonte de reflexão, crítica e capacidade de transfor-
mação da realidade.

Para viabilizar a interdisciplinaridade no ensino universitário a abordagem de Batista
(2008) é bastante contundente, pois explicita de forma bem objetiva as condições, quali-
dades e condutas docentes para que se estabeleça a interdisciplinaridade, mesmo partindo
da disciplinaridade como modelo de organização curricular das universidades. Neste sen-
tido, af irma que:

Asumir la interdisciplinariedad como un camino innovador en el campo científ ico
requiere reconocer polisemia y múltiples enfoques, considerando los diversos
contextos culturales y académicos. En esta dirección, es muy reciente la tentativa
aclaratoria del concepto que se está revelando como una teoría en construcción
(p.3).

Interdisciplinaridade, como já bem def inido e exposto, é promover o reconhecimento
de outras formas de saber e o confronto entre elas, superando a fragmentação do conheci-
mento (quando o novo conceito se liga com outros conceitos já aprendidos e vivenciados)
e, portanto, ampliando a aprendizagem signif icativa.

Outros depoimentos dos mestrandos, extraídos do Fórum, ampliam a compreensão
sobre a temática:

“A interdisciplinaridade é extremamente útil tanto no campo do ensino quanto no do
serviço. Uma adequada articulação neste sentido garante melhoria progressiva. Acredi-
tamos ser papel prioritário das universidades fomentar este tipo de “conduta”, para que
o egresso apresente inserção na prática da interdisciplinaridade”.

“Interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, deve fazer parte do processo atual e moder-
no de formação, considerando e preparando o prof issional com as competências neces-
sárias para atender as demandas da realidade do sistema de saúde. Caminha-se para
uma formação prof issional com vários tipos de saberes, com a construção alicerçada
nas relações com o serviço”.



32

Se analisarmos o momento de crise em que vivemos, no qual os paradigmas cartesianos
não mais satisfazem e a subjetividade é uma das pilastras do conhecimento de fronteira
(na qual a interdisciplinaridade está apoiada), a interligação de diversas práticas e saberes
usadas no cotidiano da docência pode ser um caminho para tornar signif icativa a aprendi-
zagem do prof issional em formação.

As discussões da interdisciplinaridade abrem um leque de possibilidades para melhor
compreender o processo de atuação enquanto prof issional, e sua utilização como prática
de trabalho é urgente. Concordamos com Furlanetto (2011) quando diz que uma aborda-
gem interdisciplinar procura construir, sob medida, uma perspectiva apropriada à singula-
ridade da situação.

Segundo Boisot (1972) há três formas de interdisciplinaridade: a linear - onde leis de
uma disciplina são tomadas para explicar fenômenos de outra; a estrutural - quando a
interação de disciplinas favorece a criação de novas leis/disciplinas; e, a restritiva - quando
disciplinas colaboram na solução de um problema específ ico ou consecução de um proje-
to, mas não são obrigatoriamente afetadas pelo novo conhecimento.

Conforme Fourez (2001), o debate moderno sobre a interdisciplinaridade pautou-se
sobre três eixos: a interrogação epistemológica, o questionamento social e a ligação com
as atividades cotidianas, indicando que cada situação particular requer uma abordagem
interdisciplinar singular àquela situação, denominada de Ilhas de Racionalidade.

A disciplina científ ica diz respeito a um conhecimento sistematizado com base em
princípios científ icos, tendo como f inalidade a produção de novos saberes em resposta às
demandas sociais. A interdisciplinaridade ocuparia a fronteira deste conhecimento, levan-
do consigo a noção de permeabilidade a outros conhecimentos, promovendo conexões e
atalhos e a convivência com o inusitado ou imprevisto.

Segundo Furlanetto (2011) as fronteiras que se alojam no mundo interno dos sujeitos
devem estar f lexibilizadas. Pensamos que para se executar qualquer proposta de
interdisciplinaridade é preciso considerar este conceito.

Temos consciência que é preciso inovar, mas sabemos que é um processo flexível e
trabalhoso, o que exigirá muito de todos, muito da nossa capacidade dialógica. Se quiser-
mos diminuir as distâncias entre a cátedra e os serviços, em busca da transformação social
tão desejada, é preciso entender a necessidade das próprias transformações pessoais, e as-
sim, interagir com os discentes nos processos de ensino-aprendizagem para integrar: cria-
mos cissões para que depois estas se representem nos agrupamentos necessários e produ-
tores de mudanças; enfatizamos as práticas cada vez mais globais e agregadoras, deixando
para segundo plano as especializações, que têm a tendência de afunilar os saberes e direcionar
para outras veredas. E, acima de tudo, devemos pensar a Universidade como um território
de trocas de saberes contínuos e dinâmicos, e um espaço real de construção de novos co-
nhecimentos, os quais devem ser socializados, divulgados, aplicados em outros contextos.

Na área da educação, no enfoque construtivista, a atribuição de signif icado ao conteúdo
aprendido, a visualização da aplicação prática deste conteúdo e a criação de uma dinâmica
entre o mundo social e o mundo cultural (“mundo da aprendizagem”), são realidades cotidia-
nas. Um exemplo claro e bem sucedido da interdisciplinaridade pode ser observado na criação
dos ambientes para o desenvolvimento de novas metodologias de ensino-aprendizagem e a



33

diversif icação das ferramentas empregadas, revelando uma interação de conceitos e de
disciplinas diferentes.

Segundo Batista (2008) a utilização da interdisciplinaridade permite construir novos
sentidos para a formação de professores universitários, com destaque à busca por conf igu-
rar novos espaços de aprendizagem relacionados às necessidades e demandas sociais e res-
pondendo a desaf ios éticos e de cidadania.

Antes das políticas indutoras na saúde, Sistema Único de Saúde e Diretrizes Curriculares
Nacionais para as prof issões da saúde, o professor universitário ensinava o que sabia, o que
conhecia em profundidade sobre uma determinada temática, era um expertise no assunto
e tornava-se professor. Hoje, após a instituição e dos princípios que regem o SUS e as DCNs,
o professor universitário deve ensinar aquilo que o futuro prof issional precisa aprender
para adquirir competências que possibilitem a identif icação e atendimento às reais de-
mandas da comunidade.

Corroboramos com Batista (2008) quando nos remete ao pensamento da
interdisciplinaridade e docência universitária no bojo da compatibilidade, pois se vincula
às concepções de docência universitária articulando ensino, investigação e extensão.

Segundo Meirieu (citado por BATISTA, 2004, p. 60), aprender é um processo que somen-
te ocorre pela interação entre informações disponíveis e um processo singular de apropriar-se
das informações, conf igurando-se sentidos, signif icados. Furlanetto (2011) coloca que a fron-
teira disciplinar cumpre um papel fundamental na construção da identidade, se não hou-
ver separação e diferença, não existirá um sistema distinto de outros.

“Trabalhar a educação sob a ótica da interdisciplinaridade consiste também em uma
postura de educador - facilitador, mais aberto, receptivo, enseja que tenha uma postura
dialógica para que assim possa perceber as diferenças e aceitá-las, mas não como um
ser estático, dentro de sua razão absoluta, mas como um educador ousado e desaf iador.
Pois trabalhar no contexto da interdisciplinaridade é um desaf io, é um caminho que
proporciona o nascer de uma nova perspectiva sobre assuntos “já esgotados e def ini-
dos”!

“A interdisciplinaridade é fundamental no processo de ensino aprendizagem, uma vez
que o ensino não pode ser dissonante dentro do próprio ensino, não aprendemos corre-
tamente de forma fragmentada, a fragmentação pode ocorrer apenas de forma didática
ou organizacional”.

“O ensino do Século XXI não pode abrir mão da ferramenta da interdisciplinaridade,
esta ferramenta é essencial para aprendermos e apreendermos os temas abordados a
partir da lógica de construção de conhecimentos e não apenas a aprendizagem a “toque
de caixa”, puramente cartorial, transmissão automática de pseudoconhecimento, es-
quecendo a formação holística do indivíduo”.

“Se pensarmos que cada área do conhecimento tem as suas especif icidades e que para
que o conhecimento avance para além dessas “barreiras” disciplinares, é necessário
avançar num processo de interação entre eles, então estaremos pensando e agindo
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pautados na interdisciplinaridade. Essa interação entre as disciplinas, para que surta o
efeito desejado no aprendizado deve ocorrer de forma coordenada e harmônica, não
podendo para tal, haver a superposição ou submissão de disciplinas”.

“No processo de formação universitária, onde se pretenda utilizar o enfoque
interdisciplinar é necessário romper paradigmas e avançar as fronteiras do conheci-
mento, principalmente na formação na área da saúde, que possui um caráter específ i-
co, onde diferentes saberes, de diferentes disciplinas não só podem como devem
interagir na formação de um prof issional com competências para atuar de forma
holística”.

“A interdisciplinaridade, suscitada pela pluralidade de áreas de conhecimento e de pro-
f issões e pela mudança do foco de atenção à saúde, encontra hoje barreiras de entendi-
mento e de execução devido ao tradicionalismo ainda presente nos atores e cenários
nos quais ela é requerida”.

“Um dos entraves da interdisciplinaridade é o histórico ranço entre as prof issões, que é
aprendido na academia (mesmo que de forma velada) e emerge na prática cotidiana. A
manutenção do separatismo e do individualismo prof issional garante uma suposta
proteção aos conhecimentos de cada prof issão”.

“O medo da interdisciplinaridade advém da exposição das fragilidades e limitações de
cada um e da preocupação da quebra das fronteiras entre as prof issões (em um dado
momento não seria mais possível identif icar quem é quem). Nesse sentido, a
interdisciplinaridade torna-se importante não só para a melhoria da aprendizagem e da
atenção em saúde, mas para a extinção da rivalidade entre as prof issões”.

“Falar sobre interdisciplinaridade não é tarefa fácil! Além de ser uma temática relativa-
mente nova, é também, muito complexa. A interdisciplinaridade tem uma dimensão
global e social, que estimula uma nova postura diante do conhecimento”.

“A interdisciplinaridade visa garantir a construção de um conhecimento globalizante,
rompendo com os limites das disciplinas. A interdisciplinaridade contribui para a cons-
trução integral do conhecimento, visto que possibilita a interação de informações das
diversas áreas dos saberes, proporcionando a articulação entre as ciências”.

“A interdisciplinaridade fornece subsídios para uma prática de maior abrangência e
responsabilidade social, uma vez que promove a articulação entre os prof issionais
envolvidos na prestação dos cuidados. No atual contexto dinâmico informacional e
mutante, a interdisciplinaridade torna-se uma ferramenta imprescindível na compreen-
são da realidade e na desfragmentação cartesiana do pensamento”.

 Para formarmos prof issionais humanizados e que realmente sejam capazes de despir-
se de suas barreiras sociais e culturais, a f im de procurar compreender o paciente como ser
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holístico, as barreiras da comunicação devem permeabilizar-se, f lexibilizar-se e as mar-
gens devem tornar-se espaços de difusão facilitada do conhecimento, numa construtiva
troca de saberes que forme menos “sábios-ignorantes”.

A prática interdisciplinar surge como parte do processo de transição científ ico-social
que vivemos, como caminho multifacetado para lidar com a complexidade da realidade e
através da reformulação, construção/desconstrução e interação/integração dos saberes tor-
na-se facilitadora do processo ensino-aprendizagem.

“A interdisciplinaridade é fundamental na aprendizagem por ampliar a produção do
conhecimento na medida em que estabelece novas relações entre as disciplinas e interli-
ga esses saberes com o contexto. As interações são multiformes a depender do cenário
em questão e eliminam os muros que não fazem sentido em nosso mundo globalizado”.

No que se refere à prática docente encontramos outros relatos dos mestrandos:

“A bibliograf ia consultada mostra um longo caminho a ser percorrido até que se alcan-
ce na prática o estado de docência enquanto prática social em que deve estar, necessari-
amente, inserida num contexto onde a interação é o espaço intersubjetivo, onde se
atribuem sentidos, signif icado às experiências e conhecimentos”.

“Existe a compatibilidade entre interdisciplinaridade e a docência universitária conside-
rando que há movimentos que envolvem o estudo e a pesquisa no tripé basal de uma
universidade, o ensino, a pesquisa e a extensão buscando articular o institucional ao
pessoal na docência. Enquanto prática social, os traços da subjetividade dão forma e
sentido quando se inclui as interações sociais. Sendo assim, aprender a ser traz como
consequência conhecimentos e experiências além dos conteúdos disciplinares, pois
mobiliza valores que conf iguram atitudes que serão construídas. A autora traz uma
reflexão sobre as possibilidades de aproximação entre a interdisciplinaridade e docência
universitária, essa nova maneira de entender propõe uma quebra na hegemonia na
produção do conhecimento científ ico e inovações na formação do professor de ensino
superior”.

“A autora nos faz refletir sobre a perspectiva ampliada a respeito da docência inserida à
prática social no contexto, desta maneira busca-se o encontro com o outro, dando
importância às crenças, valores, concepções e conhecimento do sujeito que pensa,
reflete e age”.

“Na concepção estudada entendemos que formar professores a partir da
interdisciplinaridade signif ica um processo- projeto. Entende-se processo como
docência universitária numa vinculação construída num determinado contexto sócio-
educacional, traduzindo opções acadêmicas e políticas. Projeto como possibilidade de
construção de novos rumos para a formação de professores que têm no ensino superior
seu ambiente de trabalho e produção científ ica”.

“Batista (2008) esclarece que o triângulo: interdisciplinaridade, docência universitária e
formação é um processo de construção articulada revelando diálogos e cominhos para
leituras críticas para que a universidade seja um lugar para conceber, investigar, per-
guntar, produzir, socializar e vivenciar”.



36

“Esta foi uma leitura interessante, útil e indispensável, pois traz a realidade prática da
docência no ensino universitário diante desta nova e desaf iadora forma de ensino. Para
docentes este texto compõe reais orientações e caminhos a serem seguidos para aque-
les que desejam instituir a interdisciplinaridade como uma qualidade no “ensinar”
objetivando a formação de futuros prof issionais flexíveis, subjetivos, dinâmicos, capa-
zes de dialogar, refletir e atribuir (re)signif icados”.

“No texto de Batista (2008) aparece uma mensagem marcante com relação à docência,
no sentido de evitar o reducionismo em que alguns docentes caem, ao realizarem ativi-
dades com seus alunos. Por trás desta af irmação surge, segundo Batista, o desaf io de
ampliar as concepções de docência universitária, surgindo aí uma conexão com a
interdisciplinaridade, posto que o professor enquanto agente do conhecimento e apren-
dizagem demanda construir novos sentidos para o próprio processo de produção da
ciência, entendendo-se interdisciplinaridade como uma nova atitude frente ao conheci-
mento, em oposição ao modelo que destaca a verdade científ ica como um objeto nuclear
e trabalha os princípios do conhecimento como um produto acabado”.

Na perspectiva do ensino, a interdisciplinaridade corrobora para a signif icação da
aprendizagem, atribuindo importância às informações adquiridas, bem como o
aprofundamento das mesmas sob várias óticas.

Os sentidos da interdisciplinaridade na perspectiva de uma aprendizagem signif icati-
va remetem-nos a compreensão de que o conhecimento se constrói nas relações
estabelecidas - sujeito/objeto, sujeito/sujeito, no espaço do “entre”. Segundo Furlanetto
(2011), a interdisciplinaridade está destinada a mover-se nas fronteiras de territórios es-
tanques e separados procurando descobrir, brechas e permeabilidades no espaço do “entre”
que permitam estabelecer novas relações. É a partir destas relações/conexões que o sujeito
estabelece, partindo de seus referenciais históricos, culturais e emocionais, que a aprendi-
zagem acontece trazendo novos sentidos para a sua vida pessoal e prof issional.

A aprendizagem signif icativa é um processo subjetivo, gradual, contínuo que institui
relação entre a teoria e a prática. Tal aprendizagem depende das relações dos sujeitos
aprendizes com o ambiente, suas percepções e representações da realidade na construção
de um novo saber científ ico. É preciso criar e recriar um novo modelo para as instituições
de ensino em ciências da saúde, reelaborando currículos, formando docentes voltados para
uma visão holística e discente compreendendo a complexidade que envolve o processo
ensino-aprendizagem, tomando como alicerce a própria vivência e o conhecimento prévio
do aluno procurando atitudes inovadoras na perspectiva de uma aprendizagem signif ica-
tiva.

Em consonância com a tendência do novo paradigma de que as ciências devem interagir,
a interdisciplinaridade, entra como um instrumento facilitador, uma ferramenta indis-
pensável no processo ensino-aprendizado. De acordo com Furlanetto (2011) o intercâmbio
entre disciplinas pode ocorrer através de inúmeros fatores como: epistemológicos, sociais,
econômicos, demográf icos, temporais e espaciais. A adequada aprendizagem, é aquela em
que o aluno de posse do conhecimento, constrói e reconstrói o saber e embasa seus concei-
tos sobre o mundo, possibilitando-o a agir e reagir diante da realidade.

Com base no texto de Batista (2008) a docência universitária deve objetivar a prática
social, de forma a procurar e aprender novos saberes, buscando interação do subjetivismo
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dos sentidos, expressão das experiências e conhecimentos, def inindo uma ação entre sujei-
tos incluídos e as circunstâncias sociais atuais.

Na perspectiva de uma aprendizagem signif icativa o professor passa a ter um papel de
facilitador, de mediador, conduzindo o aluno a descobrir, a reconstruir e a posicionar-se
frente ao conhecimento. O aluno não constrói sozinho o conhecimento, essa construção é
feita continuamente com o outro e na interação com os outros.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aprendizagem e interdisciplinaridade, essas palavras imensas...

A construção deste Caderno, mobilizando vivências e reflexões sobre o processo
experienciado no estudo sobre aprendizagem e interdisciplinaridade, permitiu
apreender diferentes dimensões e tecer teorizações a partir da prática no campo

do ensino em ciências da saúde.

Aprendizagem e interdisciplinaridade conf iguram um par revelador de diálogos e cami-
nhos para uma leitura crítica das relações entre a universidade e os serviços, entendendo-os
como lugares de conhecer, investigar, perguntar, produzir sentidos da vida. Revela, também,
possibilidades de conversação com diversos pontos de vista teórico-metodológicos, impli-
cando delinear zonas de encontro e agendas de ações formativas comprometidas com novas
culturas de saberes e intervenções na realidade.

Os sentidos do aprender sugerem dimensões fundamentais para que as práticas
interdisciplinares possam ser potentes:

 inserção de grupos de estudantes, oriundos de diferentes cursos de graduação,  em
atividades que se fundam na produção do cuidado;

 inserção em  diferentes espaços de ensino-aprendizagem, construindo vínculos e
parceiras entre os níves de atenção à saúde;

 vivência e produção de conhecimento a partir da experiência e da reflexão sobre e
nas situações do cotidiano acadêmico e dos serviços;

 integração e construção de redes colaborativas, com foco na organização da prática
e do trabalho na perspectiva da educação interprof issional;

 articulação das dimensões biológicas, psicológicas, sociais, políticas, éticas;

 composição de equipes de formação para o trabalho e prática interdisciplinar;
estimulando a produção científ ica baseada na vivência interdisciplinar.

Estes sentidos sinalizam a fecundidade de se desenvolver a formação em propostas
interativas e problematizadoras, bem como o lugar do sujeito na produção de novas práti-
cas de formação em saúde. Partir de uma perspectiva ampliada sobre formação – prática
social contextualizada – demanda situar aprendizagem como espaço intersubjetivo em
que são atribuídos sentidos e signif icados às experiências e conhecimentos, conf igurando
uma ação entre sujeitos que estão inseridos em circunstâncias sociais comuns. (AZZI e SIL-
VA, 2000)

Aprender implica reconhecer o caráter interacional da formação: o encontro com su-
jeitos (professores, universitários, preceptores) que pensam, refletem e agem sobre e no
mundo. Trata-se, dessa forma, de reconhecer que construir aprendizagens e práticas
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interdisciplinares  signif ica partilhar, trocar, enfrentar, negociar – opções político-pedagó-
gicas que revelam nuanças da complexa redes culturais, ideológicas, científ icas e sociais
que marcam os projetos curriculares no ensino na saúde.

Os traços da intersubjetividade encontram lugar e valor, articulando singularidades,
dimensões autoformativas e as circunstâncias históricas que condicionam modos de ser no
mundo. Neste sentido, aprender a ser implica saberes e experiências que extrapolam os
conteúdos acadêmicos, pois mobiliza os valores, ideais e utopias que conf iguram atitudes
a serem construídas, signif icadas, experienciadas.

Af irmar a importância da interação nos processos formativos em saúde demanda es-
clarecer que interagir situa-se no espectro de possibilidades humanas, exigindo conteú-
dos, processos, intencionalidades em debate. Não é uma interação no vazio, nem mera
decorrência dos encontros sociais, mas antes constitui-se numa postura/atitude perante ao
conhecimento que valoriza a subjetividade, as histórias e trajetórias, as memórias, inserin-
do-as no contexto sócio-histórico mais amplo.

Assumir o desaf io de aprender interdisciplinarmente instiga a reflexão sobre as expe-
riências no processo ensino-aprendizagem e o investimento na produção de conhecimen-
to com signif icado, construindo teorizações que fundamentem trabalhos educativos com-
prometidos com uma sociedade que empreenda práticas solidárias e colaborativas, por
que a vida é, na verdade, um território vulcânico, ameaçado sempre de um abalo súbito, com
imprevisíveis conseqüências. É preciso aprender a morar num território desses. (Cecília Meireles,
2001, p.259).

Os estudantes, professores, preceptores, comunidade, gestores, em suas aprendizagens
de lidarem com os ‘tremores’ inesperados, com o insólito e o imponderável, poderão ter
perspectivas mais ampliadas caso possam se aproximar de referenciais teórico-
metodológicos do campo da formação em saúde com atitudes de humildade, ousadia e
desejo por saber.

Os movimentos simultâneos de fazer, registrar, avaliar, refletir, partilhar, presidiram a
elaboração deste Caderno: contar para o outro é sempre a projeção de um novo olhar,
tornando visível o que antes emergia como pouco claro. Como nos disse Calvino:

Se incluí a Visibilidade em minha lista de valores a preservar foi para advertir que
estamos correndo o risco de perder uma faculdade humana fundamental: a capaci-
dade de por em foco visões de olhos fechados, de fazer brotar cores e formas de um
alinhamento de caracteres alfabéticos negros sobre uma página branca, pensar
por imagens. Penso numa possível pedagogia da imaginação que nos habitue a
controlar a própria visão interior sem sufocá-la sem, por outro, lado, deixá-la cair
num confuso e passageiro fantasiar... (1990, p.107-8)

Que este Caderno possa representar para o leitor um espaço de exercitar o imaginário,
fazendo-nos parceiros nas sempre delicadas, humanas e profundamente formativas, expe-
riências de memorar, narrar e aprender.
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